Essay

Om beruselse
AF TROELS KLØVEDAL

Jeg ved ret meget om brug-glæder og misbrug af stoffer, alkohol fra min ungdom…
Da jeg som 15-årig kom i lære som skibsbygger på Helsingør Skibsværft med en ugeløn på 31 kr. og boede
på KFUM… kaldet Borgen, og som lå skråt over for værftets hovedindgang, var jeg det første år tre måneder
på fileskolen, i værktøjslære, så i grovsmedjen og i klejnsmedjen derefter i de store haller, hvor pladerne til
nybygningerne blev skåret til, og alle nittehullerne blev udproppede. Det var stadig på et tidspunkt, før man
svejsede et skibsskrog sammen… Man byggede skibe, som da man startede med at bygge jernskibe for
hundrede år siden. Man nittede dem sammen.
Jeg var også i et års tid sammen med en svend oppe på toppen af de iskolde nybygninger i vintermorgener,
hvor der stod en stærk bidende kold østenvind ovre fra svenskekysten…
Beddingen lå jo tæt på Kronborg, og man kunne se fyrblinket på Middelgrunden ved København og Kullens
Fyr … sundet lå helt åbent, hvad enten man kikkede mod syd eller nord…
Jeg så også skibene stå sundet ud og fik en enorm længsel efter eventyr, da jeg vidste, at når skibene sejlede nordpå, så skulle de ud i den store verden … mod varmen, palmer og en fremmed spændende verden…
Min svend var en gammeldags kommunist, der i middagspausen gik rundt og solgte Land og Folk…
Jeg gik over gaden og spiste min middagsmad på KFUM, men jeg opdagede også, at der var svende, der bar
øl ind på værftet i middagspausen…
Jeg fik den ide også at købe øl for 86 øre stykket og slæbe dem ind på værftet og tænkte så, at jeg ville
sælge dem for 1 kr. Det gik strålende, og hurtigt havde jeg efter en indtjening på 14 øre pr. øl det samme som
en ugeløn…
Mestrene så igennem fingre med mit ølsalg, fordi de vidste, at jeg klarede mig selv og ikke havde nogen
forældre…
Det betød, at jeg fik et stort kendskab til, hvordan øl blev brugt … De fleste købte et par håndfulde bajere,
fordi en kammerat havde fødselsdag eller var blevet gift, eller hvis de havde fået et barn…
Dengang var det almindeligt, at en nyuddannet svend efter et par år som ungkarl, og når han var blevet 22,
giftede sig med en pige på 17-19 år… Men jeg oplevede også, hvordan nogle købte øl, fordi de var kede af det
… havde personlige problemer, og ved at drikke nogle øl slog de problemerne ud af hovedet på den måde…
Men jeg oplevede også alkoholikerne, som simpelthen var afhængige af alkohol. Flere af dem kom jeg til at
holde af, når de fortalte mig om deres problemer…
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Her tager jeg en middagsbredde med min gamle noide sekstant fra 1905. Det er midt på Stillehavet mellem Galapagos og
Marquassas øerne i Polynesien på min første jordomsejling taget i 1976

Da jeg sprang i læren og blev elektrikerlærling i stedet for skibsbyggerlærling … fordi jeg opdagede, at jeg
ikke kunne stå til søs i handelsflåden som skibsbygger … blev jeg ved med at sælge øl, hvilket betød, at jeg
havde råd til en Vespa scooter og kunne køre til København og gå til jazzkoncerter med Count Basie, Duke
Ellington og Miles Davis…
Det var også på det tidpunkt, jeg opdagede litteraturen, for ud over øl i min værktøjskasse havde jeg gode
bøger, som enten var Gyldendals Tranebøger, der kun kostede 3,25 kr., eller bøger fra Helsingør Bibliotek, der
dengang lå oppe i det gamle Karmeliterkloster, som også lå lige over for værftet…
Jeg gik onsdagsaftener til en læsekreds med 12 ældre damer og blev især en elsker af nordisk litteratur,
William Heinesen, islandske Laxness, dansk-norske Aksel Sandemose, men blev især betaget af russisk litteratur, især Tolstoj blev min yndlingsforfatter.
Her oplevede jeg den berusende følelse ved at ikke at kunne lægge en bog fra mig, og at læse til den lyse
morgen…
I handelsflåden oplevede jeg, hvordan en fuld skipper tævede messedrengene, når han kom fuld hjem efter
at have været i byen i Valparaiso i Chile eller op langs den peruvianske stillehavskyst. Jeg oplevede, hvordan
nogle mennesker skifter karakter, når de får spiritus i blodet, hvilket har gjort indtryk på mig resten af livet …
Da jeg kom ind i teaterverdenen og blev scenemester på Fiolteatret, Gladsaxe Teater og Det Danske Teater,
oplevede jeg, hvordan nogle skuespillere, efter et voldsomt bifald, havde svært ved at gå hjem gennem øde
gader og i stedet for tit gik på værtshus den halve nat. Flere af dem endte som alkoholikere… mennesker
med stort talent, men som gik til i spiritus … Ja, jeg har oplevet højt begavede, veluddannede mennesker,
som i sig havde en dødsdrift, og som endte deres liv på en bænk med en flaske i hånden.
Tænk at dø på en bænk i Ørstedsparken…
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Dette billede er fra 2013, hvor vi ligger for anker ud for Apollons fødeø Delos under optagelser til de film, jeg producerede, hvor jeg fortalte græsk historie og mytologi. Det fik jeg i
øvrigt en fornem pris for af det græske kulturministerium
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Men spiritussen har jo også mange glæder i sig, hvilket vi alle kender, og som har været en glæde i tusinder af år…
Hvad var den svenske visesang uden et glas, de danske vikinger eller middelalderens borge uden et bæger
øl? Og er man i Ægæerhavet, ser man på alle vaserne med vinløvsrankerne de glade berusede gamle grækere…
Vinløvsranker har i middelhavskulturerne betydet det samme som oliventræet…
Da jeg lavede min allerførste kortfilm på 10 minutter om en sejlads til Middelhavet i 1969, brugte jeg nummeret Love af The Beatles og citater af én af mine yndlingsdigtere, franskmanden Charles Baudelaire.
Han skriver sådan om beruselse:

Berus jer…
Man bør altid være beruset. Alting beror på det; det er
den eneste opgave. For ikke at mærke tidens skrækkelige
byrde, der knuser jeres skuldre og knuger jer til jorden,
må I beruse jer uden ophør.
Men i hvad? I vin, i poesi, i dyd - som I vil.
Men berus jer.
Og dersom det undertiden skulle hænde, på et slots
trapper, på en grøftekants grønne græs, i jeres stuers
tungsindige ensomhed, at I vågner, og rusen allerede er
taget af eller helt forsvundet, spørg så vinden, bølgen,
stjernen, fuglen, uret, alt det som flygter, alt det som
sukker, alt det som rinder, alt det som synger, alt det som
taler, spørg hvilken time det er: og vinden, bølgen, stjernen, fuglen, uret vil svare jer: ”Det er beruselsens time!
For ikke at blive mishandlede trælle, så berus jer; berus
jer uafladeligt! I vin, i poesi, i dyd - som I vil.
Dette er Baudelaire.
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Troels kløvedal
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Da jeg flyttede i kollektivet Maos Lyst og på Prydsgården på Langeland i begyndelsen af halvfjerdserne, blev
der røget en del pot, men jeg hørte til dem, der lod piben gå forbi … ikke fordi jeg ikke nød det fælleskab, som
der var omkring at nyde et berusende stof … men af den simple grund, at jeg aldrig har brudt mig om at miste
min selvkontrol.
Mine venner i kollektivet grinede og sagde til mig og andre … at Troels har ikke nødig at ryge ... han er høj på
tilværelsen…
Jeg kendte Tine Bryld, da jeg var ung og boede i kollektiv, og en dag stod hun i kollektivet Maos Lyst og
fortalte om sit arbejde i ungdomsklinikken for unge stofmisbrugere…
Hun foreslog, at jeg skulle tage en flok unge narkomaner med ud og sejle og give dem lyst til det store liv.
Hun fortalte også, at hun først ville nedtrappe dem i sit eget sommerhus i Grønlandshuse i Nordsjælland.
Det sagde jeg ja til og planlagde en tur til Stockholm tidligt på foråret, men de skulle først i arbejdstøjet og
være med til at sætte skibet i stand på en bedding i Helsingør … Det er nemlig den bedste måde at lære et
skib at kende på…
Dengang var unge narkomaner ikke socialt belastede … de var helt almindelig unge drenge og piger, der bare
var kommet lidt for langt ud … stak hashpiller i armen, som de sagde...
Det blev et fint togt, og de klarede sig alle fint … på nær én, som var for langt ude og døde ung…
Ja, en af dem blev endda folketingsbetjent og udleverede papirerne til folketingsmedlemmerne, uden at de
anede, at det var en gammel narkoman, der betjente dem …
Ude i den store verden har jeg oplevet, hvordan beruselse har mange ansigter ...
På Samoa og Tonga i Polynesien og på Fiji i Melanesien drikker man Kava Kava, en drik med en euforiserende
virkning, når man mødes til vigtige forhandlinger eller til fest.
Man sidder i flot stil i en rundkreds med rank ryg, korslagte ben og er klædt i sit bedste tøj, det vil sige sin
flotteste pareo … et klæde, man slår om hofterne … og så ellers med bar overkrop.
Jeg havde min kone Else Marie med og vores 4-årige Asbjørn ud over min ældste søn, Mikkel, der var ombord med sin kone, Marian, og deres sønner, Theis, Emil og Alfred.
Mikkel og jeg blev i en landsby i det dejlige ørige inviteret med til en mandeaften, hvor der skulle holdes et
vigtigt møde … (og på Fiji taler man det fineste letforståelige engelsk…).
Mikkel og jeg sad i timevis i den flotte rundkreds, og vi drak og drak af Kava-skålene, som en ung dreng hele
tiden gik rundt i rundkredsen og fyldte op.
Hverken Mikkel eller jeg kunne på nogen måde mærke den mindste smule beruselse, men det gik op for os,
at alle mændene omkring os følte sig mere og mere hensat i en form for opstemthed og beruselse…
Det var simpelthen ritualet omkring det at være sammen og drikke Kava Kava, der gjorde dem berusede…

Jeg har også oplevet beruselse mange gange ved at læse poesi,
eller når jeg har sat mig op ved ankerspillet en tidlig morgen
med en kop kaffe… haft pragtfulde berusende nætter under den
sydlige halvkugles stjernehimmel, nydt De Magellanske Skyer…
og set Andromedagalaksen med det blotte øje...
Den berusende glæde ved at vække sine kammerater en tidlig solfyldt morgen … Glæden ved at finde vej… og
glæden ved at komme frem... at opleve statuerne på Påskeøen en tidlig morgen i ... den rosenfingrede Aurora.
Forstå den hinduistiske filosofi… Vi er her kun et kort sekund i den store evighed ...
Lære af hvad de gamle grækere lærte os om døden.
Forstå polynesiernes lyse sind og nyde de arabiske digteres livsvisdom…
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Beruselsen ved at være forelsket ligesom den erotiske forelskelse kender vi jo alle, ligesom beruselsen over
smuk musik, men en gang imellem kan den også komme ganske overraskende, som da jeg engang efter et
foredrag nord for Limfjorden var på vej hjem til Djursland, kørende sydpå på den natteøde motorvej.
I radioen på P2 spillede de Richard Strauss … Vier letzte Lieder … med sopranen Jessye Norman, og jeg blev
så beruset af den pragtfulde musik, at jeg simpelthen kørte ind til siden og der hørte musikken færdig…
Jeg har altid godt kunnet lide at nyde et glas dejlig vin med mine venner, eller i troperne ombord på Nordkaperen en øl, men vi har aldrig drukket spiritus, når vi var i søen...
Jeg har, lige fra jeg var ung, prøvet at skabe et skib med så få regler som muligt, og spiritus har aldrig været
et problem … Jo, engang over Atlanten opdagede vi, at en pige gemte og drak spiritus i sin køje… men det fik
vi så talt om.
Nu hvor jeg er ramt af den sjældne sygdom ALS, som langsomt lammer mig, og jeg får mad gennem en sonde i maven og ikke kan tale mere og kun trækker vejret gennem en respirator, kan jeg godt lide at sige til min
plejer en gang om dagen, at hun skal skænke et glas rødvin til mig i et smukt glas. Så nyder jeg det smukke
glas og den vidunderlige farve og alle de minder, der er i et godt glas rødvin. Så sprøjter hun det i sonden, og
jeg mærker ingen beruselse, men derimod en salig ro i hele kroppen.
Min læge siger, det er fremragende i stedet for den beroligende medicin, hun ellers udskriver til sine patienter.
Beruselse har mange navne… og virkninger.

Troels Kløvedal, søfarer, eventyrer og forfatter
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Troels Kløvedals berømte skib ’Nordkaperen’
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